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Veio da China a mão que trouxe conforto ontem aos mercados. Pregões mundo afora 
abriram em alta, repercutindo o anúncio feito no sábado pelo Banco Popular da China, 
de que finalmente irá se render à flexibilização, ainda que gradual, do yuan. A moeda 
está atrelada ao dólar desde 2008. 

  

 

A primeira reação não poderia ser outra. A medida, se implementada, abrirá espaço para 
a valorização do yuan, o que favorece empresas exportadoras, como as de commodities. 
"A flexibilização do yuan não acontecerá de uma hora para outra, mas ela facilitará as 
exportações, e sem alterar preços", destaca o gerente da mesa de operações da HSBC 
Corretora, Frederico Soares. A leitura é de que os produtos chineses tendem a perder 
competitividade, propiciando um equilíbrio maior do comércio internacional. 

No Brasil, o Ibovespa chegou a subir 1,67%, puxado pelo setor de mineração e 
siderurgia. As ações preferenciais (PN, sem voto) classe A da Vale, que tem a China 
como o principal mercado consumidor, bateram 3,52% de valorização. Amplificou o 
movimento de alta da mineradora o vencimento ontem de opções (direitos de comprar 
ou vender ações a um preço predeterminado). Aqueles que tinham opções de compra de 
Vale aproveitaram a notícia boa para exercê-las, explica Soares. 

Na visão de um gestor de fundos, a reação do mercado foi exagerada. "Duvido que o 
banco central chinês seja agressivo na valorização da moeda." Em visita recente à 
China, ele conta que ouviu de autoridades que o ganho de competitividade daquele país 



em relação aos Estados Unidos gira na casa dos 5% ao ano. Isso significa que, até esses 
5%, a valorização do yuan não comprometeria a competitividade dos produtos chineses. 

Também, o banco central chinês não detalhou a medida, o que coloca em risco até a sua 
implementação. A atividade econômica naquele país piorou, o que pode levá-lo a voltar 
atrás, alerta o gestor. "No médio prazo, a medida é boa e faz parte de um conjunto maior 
de ajustes com o objetivo de reduzir a forte dependência do país de investimentos em 
infraestrutura e exportações para focar mais o mercado local e aumentar o poder de 
compra dos chineses", diz. Mas esse é um ajuste que não se faz em um ano, continua. 

No curto prazo, o cenário ainda é nebuloso. O gestor acredita que, nos próximos três a 
quatro meses, as notícias negativas prevalecerão. E sugere que a atual cotação de Vale 
pode ser um bom ponto de venda. "Não acho Vale cara, mas no momento tanto a 
economia chinesa como a europeia, dois mercados importantes para a empresa, estão 
desacelerando." 

Soares, da HSBC, também vê com pessimismo os próximos meses. "O mercado 
interbancário europeu continua ruim, o que alimenta a aversão a risco", diz. O receio é 
de que a situação do sistema financeiro na Europa esteja mais frágil do que se imagina. 
Para o gerente de operações, só a divulgação do teste de estresse dos bancos é que 
poderá dirimir essa dúvida. 

Ontem, o rebaixamento pela Fitch da nota do banco francês BNP Paribas, apesar de 
mantê-lo no rol das instituições de baixo risco, tirou um pouco da força dos mercados 
no fim do dia. Quanto maior a incerteza, maior o risco de manter posições em mercados 
emergentes e em renda variável, afirma Soares. 

No fechamento, Vale PNA reduziu o ritmo e fechou com alta de 2,90%, a R$ 41,85. O 
Ibovespa acompanhou o movimento, terminando com ganhos de 0,61%, a 64.829 
pontos. 

  
 


